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Middelfart Kommune
Assens Kommune
Odense Kommune
Kopi til:
Miljøstyrelsen

E‐mail: teknik@middelfart.dk
E‐mail: assens@assens.dk
E‐mail: bkf@odense.dk
E‐mail: mst@mst.dk

ANSØGNING OM VEDLIGEHOLDELSE AF 400 KV
LUFTLEDNINGSANLÆG MELLEM KAUSLUNDE
OG FRAUGDE
Energinet ansøger om tilladelse til vedligeholdelse af luftledningsanlægget mellem
kabelovergangen Kauslunde og højspændingsstationen i Fraugde, jf. § 18 i LBK nr. 1225 af
25/10/2018, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM).
Formål med projektet
Projektet omfatter vedligeholdelse af et bestående anlæg og begrundes med, at nogle af
anlæggets komponenter er udtjente og derfor skal udskiftes eller repareres. Anlægget har været
i drift i knap 50 år, og vedligeholdelsen er påkrævet for at sikre anlæggets fortsatte drift.
Projektet
Projektet omfatter et strækningsanlæg på cirka 52 km, og vedligeholdelsen omfatter i
hovedtræk:


Udskiftning af tråd.



Udskiftning af master.



Udskiftning af isolatorer og armaturdele.



Reparation af fundamenter.

Det er væsentligt at bemærke, at eksisterende linjeføring, mastedesign og anlæggets kapacitet
ikke ændres med projektet.
Ansøgningen er bilagt en teknisk projektbeskrivelse, som detaljeret beskriver projektets teknik
og arealbehov i anlægs‐ og driftsfasen.
Figuren herunder viser projektets placering. På strækningen Kauslunde til Fraugde er opført to
parallelle 400 kV‐luftledningsanlæg, hvilket fremgår af vedlagte kortbilag. Projektet omfatter
alene vedligeholdelse af det sydlige luftledningsanlæg.
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Figur 1. Projektets beliggenhed
Ansøgningen er vedlagt Shp‐fil med angivelse af projektområdet.
Anlægsarbejdet på strækningen er planlagt til udførelse i år 2021‐2022.
Lovgrundlag
Projektet omfatter alene vedligeholdelse af bestående anlæg, og ansøgningen er omfattet af
Bilag 1 henholdsvis punkt 21 og punkt 29 i LBK 1225 af 25/12/2018:


Anlæg af stærkstrømsluftledninger med en spænding på mindst 220 kV og en længde
på over 15 km.



Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt en sådan
ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i
dette bilag.

Energinet er bygherre på projektet, og det ansøgte er derfor omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2 i
Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer,
programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr 913 af 30/08/2019). Det er således Miljøstyrelsen der
varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser.
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Med venlig hilsen

Martin Scheuerlein
msl@energinet.dk
Energinet

Bilag:


Projektbeskrivelse



Faktaark om vedligeholdelse



Kort med projektområde



Shp‐fil med projektområde
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